FICHA DE AFILIACIÓN

DATOS PERSOAIS

Cubrir todos os datos en MAIÚSCULAS, incluído o correo electrónico

Nome: ..........................................................................................

DNI: ...........................................

Data de nacemento: ........................... Teléfono: ...............................Código postal: .............................
Enderezo: ........................................................................................ Concello: .....................................
Correo-e: ...............................................................................................................................................
DATOS PROFESIONAIS
Actividade profesional:.............................................................................................................................
Empresa: ....................................................................... Concello: .......................................................
DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN: .....................................................................................................................................................
Titular:....................................................................................................................................................

30€ cada dous meses
Coa miña sinatura autorizo á CNT Compostela
ao cargo periódico das cotas de afiliación na
conta bancaria indicada.

Cota de afiliación:

Sinatura:
Data:

__/__/____

PROTECCIÓN DE DATOS
CONFEDERACIÓN REXIONAL DO TRABALLO DE GALIZA CNT é o
Responsable do tratamento dos datos persoais da persoa interesada e
infórmaselle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no
Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018
de 5 de decembro (LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información
do tratamento:
Fins do tratamento: Tramitar a súa afiliación, permitir o exercicio dos
dereitos e obrigacións previstos nos estatutos, emisión de carnés de
afiliación, xestión e cobro de cotas, envío de publicacións e información,
elaboración de estadísticas e prestación de servizos. Os datos serán tratados
para a realización e seguimento das actividades sindicais e xurídicas
amparadas na lexislación vixente.
Lexitimación do tratamento: Por interese lexítimo do Responsable
baseado no artigo 9, apartado 2 letra d) do RGPD polo cal se tratarán os
datos no ámbito das súas actividades lexítimas e coas debidas garantías.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis
tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa
necesario para tal fin, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas
para garantir a seudonimización dos datos e a destrución total dos mesmos.
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo
obrigación legal.
Dereitos que asisten á persoa interesada: Dereito a retirar o
consentimento en calquera momento; Dereito de acceso, rectificación,
portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu
tratamento; Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de
control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á
normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos: CONFEDERACIÓN
REXIONAL DO TRABALLO DE GALIZA CNT, Rúa García Prieto 24-28, baixo,
15706, Compostela, A Coruña.
Para realizar o tratamento dos datos descrito, o Responsable do tratamento
precisa o seu consentimento explícito ou o do seu representante legal.

Sinatura:

A persoa interesada consinte o tratamento dos
seus datos nos termos expostos.

Data:

__/__/____

CONDICIÓNS DE ASISTENCIA XURÍDICA-LABORAL
As persoas afiliadas á CNT Compostela terán os seguintes dereitos de
asistencia xurídica-laboral:
Serán de balde as consultas e o asesoramento sindical e laboral.
Todas as persoas que desexen iniciar un conflito, deberán ter polo menos
6 meses de antigüidade no sindicato. No caso contrario, a persoa afiliada
deberá facer efectivo o pago de 60 €. Esta compensación é independente da
cota mensual de afiliación. Enténdese por conflito calquera acción individual
ou colectiva desenvolvida desde o sindicato de cara á empresa, ben sexa
puramente sindical ou xurídica. Exclúese da definición de conflito o
asesoramento. A compensación non implica prazos inmediatos senón o inicio
do proceso por parte do sindicato. Á compensación por conflito poderán
serlle de aplicación as condicións e regulamento en vigor para a modificación
de cotas dunha persoa afiliada.

A asistencia incluirá todo tipo de reclamacións xudiciais laborais e
administrativas, individuais e colectivas e as xestións pertinentes. Queda
expresamente excluído o custe da procuradoría e a condena en custes nos
xulgados do ámbito contencioso-administrativo.
Nas reclamacións que impliquen cantidades monetarias, o sindicato cobrará
o 8% das cantidades obtidas, sexan por sentenza ou conciliación, cantidade
á que se lle aplicará o IVE vixente.
Serán de balde os preitos que non impliquen cantidades.
A baixa ou non pagamento da cota de afiliación implicará a perda dos
citados dereitos, salvo exención de pago acordada polo comité local de CNT
Compostela, debendo abonar a persoa desafiliada os custes correspondentes
por cada unha das xestións realizadas dende o inicio do proceso, con
independencia do resultado do mesmo.

